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GEPLANDE ACTIVITEITEN augustus, september 2017
Agenda
• 15
• 17
• 27
• 05
• 07
• 12
• 20
• 27

aug
aug
aug
sept
sept
sept
sept
sept

KBO-actief nr. 7/8 en Ons komen uit
KBO-wandeling landgoed De Hamert
KBO-Fietstocht
Bestuursvergadering
IVN-KBO-wandeling Staatsbossen Sint Anthonis
Ons en KBO-actief komen uit
Sociaal Culturele Dag KBO
Najaarsreis KBO-leden (informatie in dit nummer)

Kienen in de aula van de Weijer:
17 augustus, 31 augustus, 7 september, 14 september en
28 september. Aanvang 13.30 uur
Kaarten in de aula van de Weijer :
24 augustus, 21 september.
Aanvang 13.30 uur.
Wegens vakantie is ’t Hoogkoor gesloten van
17 juli tot en met 27 augustus.
De wekelijkse inloopochtend gaat in deze periode dus niet door.
LIDMAATSCHAP KBO-BOXMEER
Wanneer u om welke reden dan ook uw lidmaatschap wilt beëindigen,
dient u vóór 1 december 2017 een bericht te sturen naar onze
secretaris (telefoon 0485-573188) of naar onze ledenadministrateur:
Mechelien Verhees (telefoon 0485-211610).
Per e-mail (m.methorst@ziggo.nl) kan ook.

Kopij voor het september-nummer 2017 (nr. 9) van KBO-actief
graag vóór 1 september aanleveren (liefst digitaal) bij de redactie.
Zie colofon pagina 1. De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden artikelen niet of eventueel verkort weer te geven.
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WANDELING LANDGOED DE HAMERT
Deze wandeling staat op donderdag 17 augustus op het programma.
Het oude landgoed De Hamert in de gemeente Bergen maakt deel uit
van het Nationaal Park De Maasduinen. Het is een heel gevarieerd
natuurgebied met naald- en loofbossen, uitgestrekte heidevlakten,
vennen, oude akkers en weilanden. De Hamert is circa 900 hectaren
groot. Bezienswaardig op
De Hamert is onder meer
het Vorstengraf, een van de
grootste nog bewaard
gebleven grafheuvels van
Nederland. Deze grafheuvel
heeft deel uitgemaakt van
een omvangrijk grafveld,
dat in de jaren dertig van
de vorige eeuw grotendeels
verloren is gegaan door
ontginning en afgraving. Het
Vorstengraf dateert uit de
midden-bronstijd, zo’n 3.500 Het Vorstengraf
jaar geleden. De doorsnede
van de grafheuvel is 25 meter, de hoogte bijna 3 meter. Gelet op de
afmetingen moet hier een belangrijk persoon begraven zijn.
De grafheuvel is in 1992 gerestaureerd. Het eigenlijke graf is
onaangeroerd gelaten. Op De Hamert is ook een oorlogsmonument
te vinden. Het herdenkt de zeven verzetsstrijders die hier tijdens de
meistaking van 1943 door de Duitsers gefusilleerd zijn.
Aan de zuidkant van De Hamert ligt het Gelderns-Nierskanaal. Dit is in
1770 gegraven en diende als afwateringskanaal voor op Duits gebied
gelegen landbouwgronden. Het loopt vanaf Geldern richting de Maas.
Aan de Duitse kant van de grens is het een echt kanaal, maar bij De
Hamert is er meer sprake van een grillig verlopende, snelstromende
beek.
We vertrekken om 09.30 uur met auto’s vanaf het Weijerplein.
Voor deze wandeling kunt u zich tot uiterlijk woensdag 16 augustus
12.00 uur opgeven bij: Jan van de Bungelaar, telefoon 0485-521565 of
bij Fien Spiekmans, telefoon 0485- 573213. Alleen in noodgevallen:
06 51513637.
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SENIORENWANDELING BOSWACHTERIJ SINT ANTHONIS
Op donderdag 7 september houden het IVN De Maasvallei en de
KBO de derde wandeling in de bossen van Boswachterij St. Anthonis.
De heide staat dan in volle bloei. De Boswachterij Sint Anthonis is
ongeveer 825 hectare groot en bestaat uit bos, heidevelden en
stuifduinen. Het natuurgebied is eigendom van Staatsbosbeheer.
Het bos wordt voornamelijk bevolkt door de grove den, die in de vorige
eeuw is aangeplant om stuthout voor de Limburgse mijnen te leveren.
Erg rijk aan natuur zijn dit soort productiebossen niet. Vandaar dat
Staatsbosbeheer loofbomen heeft aangeplant.

Het heidegebied, de Ullingse Bergen, is een restant van de uitgestrekte
heide die hier vroeger lag. Heide is een cultuurlandschap, dat is
ontstaan door toedoen van de mens en alleen blijft bestaan wanneer
het onderhouden wordt. Wanneer het niet wordt onderhouden zal het
vanzelf dichtgroeien met bomen. In Sint Anthonis laat Staatsbosbeheer
de heide onderhouden door Kempische heideschapen en door een
kudde Schotse Hooglanders. In het heidegebied zijn nog enkele
stukken zandverstuiving aanwezig.
IVN en KBO nodigen u uit voor een heerlijke
wandeling in dit gevarieerd landschap. Ook
niet-leden zijn van harte welkom. Na afloop van
de wandeling is er koffie en thee. De wandeling
start op donderdag 7 september om 13.30 uur
bij het informatiebord op de parkeerplaats van
restaurant De Heksenboom in
Sint Anthonis. Voor nadere informatie kunt u
bellen naar: Maria van Bracht (06-10904580)
of naar Piet Schoenmakers (0485-520876).
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LIONSCLUB GOLFDAG VOOR LEDEN KBO-BOXMEER
De Lionsclub Land van Cuijk en Noord-Limburg houdt op vrijdag 8
september een golfdag op Landgoed Bleijenbeek in Afferden.
De Lionsclub nodigt dit jaar 50 leden van de KBO-afdeling Boxmeer uit
om gast te zijn van de Lionsclub. De deelname is gratis.
Belangstellende kunnen zich aanmelden bij Anton van Erve (anton.
vanerve@planet.nl of 0485-578150-antwoordapparaat) met maximaal
twee personen per opgave. Onder vermelding van namen, adres,
eventueel e-mailadres en telefoonnummer.
Er kunnen maximaal 50 leden mee, dus vol = vol.
Vanwege de vele in- en opstapmomenten is de dag helaas niet geschikt voor diegenen die niet goed ter been zijn.
De Lionsclub organiseert deze golfdag waarbij de
opbrengsten bestemd zijn voor een 4WD (fourwheeldrive-auto) voor een oogziekenhuis in Gorkha in Nepal. Het gebied van Gorkha is door een
aardbeving zeer zwaar getroffen geweest.
Het programma ziet er als volgt uit:
09.10 uur: Verzamelen op het Weijerplein in Boxmeer.
09.30 uur: Vertrek per bus naar Afferden. Eigen vervoer is niet mogelijk.
10:00 uur: Aankomst op landgoed Bleijenbeek.
10:30 uur: U kunt kijken naar het vertrek van de tien Rolls Royces, twaalf
paardenkoetsen en tien buggy’s met de golfers. De stoet van wel 200 meter
lang vertrekt naar de verschillende plaatsen op de golfbaan.
10:45 uur: Hapje en drankje in het restaurant. Met uitleg over het
dagprogramma, de Lionsclub en het goede doel. De koetsiers en de Rolls
Royce-chauffeurs nemen u dan in twee groepen mee voor een tochtje op en
om de golfbaan.
12:00 uur: Terug bij de golfbaan waar u koffie met een broodje wordt
aangeboden.
12:30 uur: De groepen wisselen en gaan voor een toertochtje doordoor het
Noord-Limburgse land mee in de paardenkoetsen en de Rolls Royces.
13:00 uur: Nog een hapje en drankje.
13.30 uur: Met de bus terug naar Boxmeer.
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NAJAARSREIS WOENSDAG 27 SEPTEMBER
Voor de traditionele najaarsreis voor leden van de KBO Boxmeer heeft
de organisatie dit jaar gekozen voor een ongetwijfeld boeiend en
interessant dagje Rotterdam en omgeving.
Natuurlijk is er in onze wereldhavenstad meer dan genoeg te zien en
te beleven, maar er staat deze keer meer op het programma dan een
kijkje nemen in Rotterdam. Wat te denken van een bezoek aan de
wereldberoemde Maeslantkering, hét indrukwekkende sluitstuk van de
Deltawerken, die een toonbeeld vormen van Nederlands waterbeheer.
Maar voordat we dat magistrale bouwwerk gaan bekijken, worden we
op onze eerste tussenstop in Futureland (op de Tweede Maasvlakte bij
Rotterdam) eerst getrakteerd op koffie met gebak.

De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg

De Maeslantkering ligt in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland en
werd gebouwd tussen 1991 en 1997. De stormvloedkering heeft twee
deuren van maar liefst 210 meter breed, 22 meter hoog en 15 meter
diep. Het bouwwerk is volledig automatisch gestuurd en kan
moeiteloos de eerste klappen opvangen bij hoogwater vanuit zee.
Hiermee beschermt de stormvloedkering de inwoners van
Zuid-Holland. Tijdens een storm in 2007 sloten de deuren voor het
eerst.
KBO-Actief augustus 2017
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Bij ons bezoek aan de Maeslantkering maken we onder leiding van een
gids een rondrit en krijgen we van alles te horen over en te zien van het
gigantische bouwwerk. Terwijl we de stormvloedkering passeren,
kunnen we aan beide kanten de grote schepen voorbij zien varen. Het
is de bedoeling dat we ook een kijkje nemen in het bezoekerscentrum.
Daarna brengt de bus ons naar Rotterdam voor de lunch.
Op het programma staat vervolgens een rondrit door de Maasstad, die
we besluiten bij een enorme toeristische trekpleister: de Markthal.
In het architectonische hoogstandje van jewelste komen lekker eten en
drinken, shoppen en rondneuzen heel dicht bij elkaar.
Het grijze natuurstenen gebouw heeft een boogvorm als van een
hoefijzer. De opening vond op 1 oktober 2014 plaats door koningin
Máxima. Naast een overdekte markt herbergt het complex 228 appartementen, 4600 m² winkelruimte, 1600 m² horeca en een parkeergarage
voor meer dan duizend auto’s!
Na het bezoek aan de Markthal gaan we richting Boxmeer. Tijdens de
terugreis wacht ons nog een ongetwijfeld heerlijk drie-gangen-diner.

De Markthal van Rotterdam

Zin om deze boeiende dagtocht mee te maken? Vul dan het aanmeldingsformulier in dat u midden in KBO-actief vindt. Alvast een
prettige reis gewenst.
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BEWEGEN OP MUZIEK
In De Weijerdonck in Boxmeer gaat op
dinsdag 5 september het bewegen op
muziek weer van start. De wekelijkse activiteit
is een initiatief van de SWOGB en is ook zeer
geschikt voor mensen in een rolstoel.
Iedereen weet dat bewegen goed is voor je
spieren en voor je geheugen. Het programma,
onder leiding van Annie van Diessen, begint
om 11.00 uur en duurt tot 11.45 uur. De
kosten van de activiteit zijn 15 euro per drie
maanden. Belangstelling? Kom, kijk en…
doe mee.
FIETSTOCHT
Op zondag 27 augustus is de derde
fietstocht gepland. De bestemming is nog niet
bekend. Aanmelden is niet verplicht.
Vertrek: om 13.30 uur vanaf het Weijerplein in
Boxmeer. Meer informatie is verkrijgbaar bij
H. Cuypers, telefoon 0485-571010 of bij
M. Vloet, telefoon 0485-574484.

ALZHEIMER CAFÉ
In De Weijer aan de Raetsingel 1 in Boxmeer
wordt op maandag 18 september om 19.30
uur weer een bijeenkomst van het Alzheimer
Café gehouden. Het Alzheimer Café is een
ontmoeting voor mensen die met dementie te
maken hebben, dus patiënten, hun naasten
en belangstellenden.

KBO-Actief augustus 2017
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KBO-BRABANT BRIGDEKAMPIOENSCHAP 2017
Verspreid over diverse plaatsen in de provincie worden komend najaar
de voorrondes gehouden voor het KBO-Brabant Bridgekampioenschap
2017. “Kampioenschap is een groot woord” zegt Wilma Schrover,
directeur van KBO-Brabant. “We hebben met de bridgebond
afgesproken dat het vooral een gezellig toernooi wordt, waaraan elk
lid mee kan doen dat kan bridgen. Wij weten dat veel van onze leden
regelmatig bridgen en het leek ons leuk om op deze manier hier eens
aandacht aan te geven. Brabant is dé kaartprovincie van Nederland”.

Eén van de voorrondes wordt op vrijdag 6 oktober gespeeld gespeeld
in Boxmeer. Plaats van handeling is de foyer van hotel Riche. Deze
voorronde begint om 13.30 uur. Er worden 24 spellen gespeeld over
zes ronden. De eerste drie paren plaatsen zich automatisch voor de
finale. Die finaleronde vindt plaats op dinsdag 14 november in Den
Durpsherd in Berlicum, waar de eindwinnaar een wisselbeker in
ontvangst mag nemen. Ook in de voorronden zijn al kleine prijsjes te
winnen in de vorm van flessen wijn. Iedereen maakt op die manier kans
om wat te winnen.
Wie aan het toernooi mee wil doen, moet zich tijdig digitaal aanmelden.
Dat kan vanaf nu. Ga naar www.bridge.nl/kbo-brabant/kampioenschap/
voor meer informatie en om je aan te melden.
Het inschrijfgeld bedraagt 12 euro per paar.
9
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SOCIAAL CULTURELE DAG VAN DE KBO
Op woensdag 20 september 2017 wordt in
het gemeenschapshuis ’t Wapen van Wanroij
de jaarlijkse Sociaal Culturele Dag gehouden
van de KBO-Kring Land van Cuijk en de
KBO-Kring Gemeente Mill en Sint Hubert. ’t
Wapen van Wanroij is te vinden aan de Kwikstraat 6 in Wanroij. Het telefoonnummer is
0485-451293.
Vanaf 09.30 uur is de zaal geopend. Het programma begint om 10.00 uur en de dag wordt om 16.15 uur afgesloten.
De organisatie verwacht ook dit een grote belangstelling. Omdat de
brandweer een maximum stelt aan het aantal deelnemers aan de dag,
geldt het motto: wie het eerst komt en betaalt, het eerst maalt.
Belangstellenden kunnen zich vóór 1 september aanmelden bij
Mechelien Verhees, Prinses Margrietstraat 79, 5831 EZ Boxmeer
(telefoon 0485-211610). De kosten voor de Sociaal Culturele Dag bedragen 25 euro per persoon. Bij dat bedrag is een drie-gangen-diner
inbegrepen.
Gezien de zeer goede ervaringen van vorige jaren is, mede in
samenwerking met Stichting Seniorenraad Sint Anthonis, gekozen voor
gemeenschapshuis ’t Wapen van Wanroij. Vlakbij deze locatie is ruime
parkeergelegenheid. In de grote zaal van ’t Wapen is een goede
ringleiding aanwezig, zodat de bezoekers niets hoeven te missen.
Vergeet niet op de Sociaal Culturele Dag de uitgereikte toegangskaart
mee te nemen!
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Het kringbestuur van de KBO biedt de gasten het volgende programma
aan:
09.30 uur
Zaal open en ontvangst gasten met koffie/thee.
10.00 uur
Opening door kringvoorzitter KBO en overdracht
aan dagvoorzitter Joris Remmen.
10.15 uur
Openingswoord door Frans van Spreeuwel, oud pastor
van Sint Anthonis. Aansluitend pauze met tweede kopje koffie/thee.
Informatief ochtendprogramma
10.45 uur

Lezing door Veilig Verkeer Nederland.
Onderwerpen:
- Voelt u zich wel veilig in eigen dorp en/of stad.
- Wat kan er verbeterd of aangepast worden.
Na afloop gelegenheid tot het stellen van vragen.

12.00 uur

Drie-gangen-diner in buffetvorm.

Cultureel middagprogramma
14.00 uur
Optreden van de Brabants troubadour Tonny Wijnands
uit Zeilberg (Deurne). Een entertainer bij uitstek die u meeneemt in de
dingen van alledag. Hij laat u intens genieten van
zijn vele Brabantse liedjes en schuwt de uitdaging niet om leuke en herkenbare sketches met
u te delen. Tonny begeleidt zichzelf op gitaar en
zoekt interactie met zijn publiek. In het programma is een korte pauze opgenomen, waarin een
consumptie gebruikt kan worden.
Tonny Wijands

16.15 uur

De kringvoorzitter sluit de dag.
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DE GEBOORTE VAN WEER EEN KBO-ACTIEF
Elf keer per jaar valt bij de bijna 1.200 leden van de KBO Boxmeer het
eigen nieuwsblad KBO-actief in de brievenbus. De redactie ging op
bezoek bij het bedrijf Multicopy in Nijmegen en mocht meekijken hoe
er weer een aflevering van KBO-actief in de juiste vorm werd gegoten.
“Die laatste regel past net niet op de pagina. Wacht, ik zal de foto iets
kleiner maken, dan moet ’t lukken”. Vormgever Mark Ooms (26) verstaat
zijn vak. Hij schuift even met de computermuis over zijn bureau, op het
beeldscherm zie je de bewuste foto een ietsepietsje krimpen en hup,
het ondeugende regeltje springt keurig terug naar de pagina waar Mark
het hebben wil. “Klaar”, lacht hij. “Volgende pagina”.
Geroutineerd worden zo alle zestien pagina’s van het juni-nummer van
KBO-actief onder handen genomen. Mark Ooms klaart dat klusje elke
maand met plezier. De kopij - teksten en beeldmateriaal - is verzameld
en zo nodig bewerkt door de redactie en komt steevast op zijn bureau
terecht.

Vormgever Mark werkt aan KBO-actief

“Best leuk werk, je bent er toch wel een paar uurtjes mee bezig”, zegt
Mark, die vanzelfsprekend ook de omslag en de plaatsing van de
advertenties voor zijn rekening neemt. Alles in opdracht van zijn
werkgever, Multicopy in Nijmegen. Het bedrijf, op de hoek van een
bedrijfsverzamelgebouw in de wijk Kerkenbos in het Nijmeegse
stadsdeel Lindenholt, is een van de 70 vestigingen die Multicopy in
KBO-Actief augustus 2017
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Nederland rijk is. “In juli 2009 zijn we hier begonnen”, vertelt de 55-jarige
eigenaar Robert Gijsbers uit Beugen, die natuurlijk wel even zijn zaak
onder de aandacht wil brengen. “We hebben hier vier voltijdsbanen. We
richten ons vooral op de zakenmarkt. Midden- en kleinbedrijven zijn een
belangrijke doelgroep. Daar maken we de reclameobjecten voor. Maar
we kleden ook congressen aan met buttons, naamplaatjes, T-shirts en
noem maar op. We gaan voor alles waar maar een logo op kan staan.
Autobelettering? Doen we ook. Maar we zijn geen reclamebureau. We
willen meedenken met onze klanten. Samen ideeën ontwikkelen en
uitwerken. Dat is belangrijk”. Te midden van al die zakelijke klanten, is
de KBO Boxmeer met zijn eigen nieuwsblad ook een welkome klant
van Multicopy. Geen wonder dat Robert Gijsbers regelmatig over de
schouder van zijn vormgever Mark belangstellend meekijkt naar het
resultaat. “Sinds 2011 maken we al de jaarkalender van de KBO”, meldt
Robert tevreden. “En
sinds 2016 hebben we
ook de KBO-actief onder
onze hoede. Daar zijn we
blij mee”.
Intussen heeft Mark de
laatste hand gelegd aan
de laatste pagina van
het juni-nummer. Alles is
klaar om daadwerkelijk
vanaf de computer op
papier gezet te worden.
Robert Gijsbers glimlacht.
Eigenaar Robert Gijsbers
“Ja, maar dat doen we
niet hier. We sturen het eindresultaat door naar onze vestiging in Asten.
Daar staat de apparatuur om te drukken. Het is toch niet efficiënt om
dat in elke vestiging van Multicopy apart te doen. Nee, dat doet Asten.
En dan zorgen wij dat alle boekjes straks mooi op tijd in Boxmeer zijn.
Om bij de mensen bezorgd te worden”. Zo maakt KBO-actief dus een
aardig rondje, voordat het in de brievenbus van de leden belandt. Van
Boxmeer naar Nijmegen, vandaar naar Asten en dan terug naar
Boxmeer. En dat elf keer per jaar.
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LEZEN EN ONTMOETEN IN BIBLIOTHEEK MADELEINE
Bij de redactie van KBO-actief viel onderstaand gedicht in de
brievenbus. Afzender: KBO-lid Andre Kaloz. Hij had het keurig netjes overgeschreven.
Het gedicht is in werkelijkheid van de hand van Mia Vogels uit IJsselstein en werd
gepubliceerd in het ouderen-magazine Nestor.

Mijn rollator
Oh rollator als ik jou niet had,
dan kon ik niet meer alleen op pad.
Oh rollator als ik jou niet bezat,
dan lag ik vele keren op mijn gat.
Oh rollator, wat fijn dat je bestaat,
je bent mijn steun en toeverlaat.
Je gaat overal met mij naar toe
en ben ik onderweg een beetje moe,
dan zet ik me even op jouw plankje neer
en na een poosje rusten gaat het wel weer.
Met zware boodschappen sjouwen is voorbij,
die vervoer jij heel gemakkelijk voor mij.
Want in dit kleine korfje hier,
past precies een kratje bier.
Groenten, fruit, vlees, melk, koffie en thee
alles neem ik in dat mandje mee.
Aan de kassa ben ik echter niet zo snel,
maar daar helpen die dames mij dan wel.
Je overheerst het beeld op pleinen en straten
en onderweg al rustend even met iemand praten.
Wel de rem even vast aangetrokken,
anders komen er zeker brokken.
Wil ik er even uit, dan hoef ik niemand tot last te zijn,
dat gevoel van zelfstandig zijn, is maar wat fijn.
Ik hoef me er echt niet voor te schamen,
iedere gebruiker kan dat beamen.
De uitvinder van de rollator, ons aller vriend,
heeft de hoogste onderscheiding verdiend.
Als je dus niet meer alleen kunt gaan en staan,
schaf dan de rollator aan, hij verrijkt je hele bestaan.
KBO-Actief augustus 2017
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PUZZELPAGINA
Sudoku

Zoek de 10 verschillen
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In memoriam
Op 20 augustus gedenken wij om 10.30 uur in de
St.Petrusbasiliek:
Dhr. H. Derkx 		
Steenstraat 95
75 jaar
Om 10.30 uur in de kapel van Het Kasteel:
Zr. T. Melenhorst 		
Veerstraat 49
90 jaar
In de voorbije weken is afscheid genomen van:
Mevr. N. Rosmalen		
Dhr. Th. Dekkers		
Mevr. G. van der Sterren
Mevr. F. Willems v. d. Acker

Weijerstaete 161
Weijerstaete 83
Zichtstraat 1
Weijerstaete 132

90 jaar
85 jaar
85 jaar
81 jaar

Nieuwe leden:
Dhr. T. Daanen 		
Mevr. G. Jacobs v. Bommel

St. Rochusstraat 10
Gerard Davidstraat 5

Ledenaantal: 1190

Oud Boxmeer - De meisjes van ‘De Sok’ (Kousenfabriek Jansen de Wit)
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